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Informació general de l'assignatura

Denominació INTERCULTURAL COMMUNICATION AND MEDIATION IN ENGLISH

Codi 101286

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Estudis Anglesos (R 2016) 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació COTS CAIMONS, JOSEP MARIA

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

2019-20

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

COTS CAIMONS, JOSEP MARIA josepm.cots@udl.cat 4

MAS ALCOLEA, SÒNIA sonia.mas@udl.cat 2
Dimecres (9:00-10:00)

Despatx: 2.23

Objectius acadèmics de l'assignatura

This subject aims to introduce students to the field of intercultural communication and mediation by giving the
opportunity to reflect upon thei linguistic and cultural nature of their own identity, becoming acquainted with key
notions and concepts in the field and, finally, engaging in research about communication between individual from
different cultural backgrounds. Therefore it is expected that through this subject the students will fulfill the following
objectives: 

1. Reflect upon the role of language and culture in the definition of one's identity.

2. Learn about relevant notions and concepts for the study of intercultural comunication and mediation.

3. Learn how to analyse specific examples of intercultural communication and mediation and carry out research on
this topic.

Competències

Competències generals
CG9 Demostrar motivació per la qualitat i el rigor
CG12 Planificar i organitzar treballs acadèmics

Competències específiques
CE1 Escriure en anglès correctament i eficaçment en situacions quotidianes, així com en entorns acadèmics i
professionals.
CE2 Parla anglès correctament i amb fluïdesa tant en entorns acadèmics / professionals com informals.
CE13 Aplicar diferents disciplines i metodologies a l'estudi de fenòmens lingüístics i comunicatius.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Reflexió sobre trobades interculturals personals

1.1. Descriure i reflexionar sobre una trobada específica

1.2. Conceptes per a la discussió

2. El camp d’estudi de la llengua i la comunicació intercultural 

2.1. Definició de comunicació intercultural

2.2. Definició de cultura
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2.3. El camp d’estudi de la comunicació intercultural

3. Llengua i cultura 

3.1. Comunicació humana

3.2. Estils de comunicació verbal

3.3. Comunicació intercultural eficaç en una llengua estrangera

4. Llengua i identitat 

4.1. Definició d’identitat

4.2. Tipus d’identitat

5. Etnocentrisme i alterna 

5.1. Categorització social

5.2. Perspectives etnocèntriques i alienes

5.3. Superar biaixos d’identitat

6. Conflicte lingüístic i intercultural 

6.1. Tipus de conflicte

6.2. Dimensions culturals del conflicte

6.3. Resolució de conflictes interculturals

7. El malentès en la comunicació intercultural 

7.1. Competència lingüística i pragmàtica

7.2. Estils

7.3. Esquemes i enquadrament

8. Comunicació intercultural exitosa 

8.1. Allotjament i negociació

8.2. Interpretar i mediar la interacció

8.3. Discurs professional i institucional

Eixos metodològics de l'assignatura

El curs inclou els següents elements metodològics:

1. Discussió de classe basada en les diferents tasques de lectura.

2. Activitats pràctiques per promoure la comprensió dels estudiants del concepte principal i desenvolupar les seves
habilitats analítiques.

3. Projecte de curs per implicar els estudiants en treballs acadèmics de mig període.

Pla de desenvolupament de l'assignatura
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Week Class work Students’ previous work at home

Week 1
Unit 1. Reflecting upon
personal intercultural
encounters

Reading assignment for Unit 1

Week 2
 

Unit 1. Reflecting upon
personal intercultural
encounters

Describing a personal intercultural
encounter according to the model
provided

Week 3
 

Unit 2. The field of study of
intercultural communication

Reading assignment for Unit 2

Week 4
2. The field of study of language
and intercultural
communication

Analytical work

Week 5
 

Unit 3. Language and culture Reading assignment for Unit 3

Week 6
 

Unit 3. Language and culture Analytical work

Week 7
 

Unit 4. Language and identity Reading assignment for Unit 4

Week 8
 

Unit 4. Language and identity Analytical work

Week 9
 

Unit 5. Ethnocentrism and
othering

Reading assignment for Unit 5

Week 10
 

Unit 5. Ethnocentrism and
othering

Analytical work

Week 11
 

Unit 6. Language and intercultural
conflict 

Reading assignment for Unit 6

Week 12
 

Unit 6. Language and intercultural
conflict

Analytical work

Week 13
 

Unit 7. Misunderstanding in
intercultural communication

Reading assignment for Unit 7

Week 14
 

Unit 7. Misunderstanding in
intercultural communication

Analytical work

Week 15
 

Unit 8. Successful intercultural
communication

Reading assignment for Unit 8

Week 16
 

Unit 8. Successful intercultural
communication

Analytical work

 

Sistema d'avaluació

REQUISITS DEL CURS

 

(1) Participació / assistència: es preveu que els estudiants assisteixin regularment a les classes i contribueixin
amb les seves pròpies idees al desenvolupament de la classe. Aquesta participació implicarà les següents:

(a) Realització de les lectures corresponents a la setmana específica de la programació de l'assignatura.
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(b) Cada setmana hi haurà 1 o 2 estudiants que actuaran com a discussions per a la tasca de lectura. El paper del
col·laborador és llegir atentament la tasca de lectura corresponent, resumir les idees principals i assenyalar
qualsevol problema conceptual o metodològic que aparegui al text.

(c) Participar en debats de classe, ja sigui fent preguntes o responent a les preguntes o comentaris dels
companys. Els estudiants han de presentar 3 preguntes cadascun sobre la tasca de lectura corresponent.

(2) Projecte de curs: Aquest projecte consisteix en l’anàlisi gradual d’una pel·lícula amb un focus principal en la
comunicació intercultural. Aquesta anàlisi seguirà les diferents qüestions que es tracten a la unitat 3-8. Exemples
d’aquest tipus de pel·lícules poden ser els següents: Vicky Christina Barcelona (2008); The Best Exotic Marigold
Hotel (2011); Lost in Translation (Sofia Coppola, 2003); Ae Fond Kiss (2004); The Terminal (2004); Odiauberge
Espagnole (2002); Save The Last Dance (2001); Rider de balena (2002); Doblar-lo com Beckham (2002); Les dones
reals tenen corbes (2002); Yasmin (2004).

(3) Exercici d’avaluació escrita: L’exercici d’avaluació escrita inclourà dues preguntes en les quals s’espera que els
estudiants demostrin (i) la seva familiaritat amb les nocions i conceptes clau relacionats amb el camp de la llengua
i la comunicació i la mediació interculturals i (ii) la seva capacitat per analitzar una situació de comunicació
intercultural.

 

VALORACIÓ FINAL

 

El no compliment d’un o més dels requisits establerts per al curs donarà lloc a un SUSPENS com a nota final.

                                                                        

1. Participació a la classe 15%

2. Projecte del curs 30%

3. Exercici d’avaluació escrita del 55%

Bibliografia i recursos d'informació

Baldwin, J; Coleman, R.; González, A.; Shenoy-Packer, S. (2014) Intercultural communication for everyday life.
Chichester, UK: Wiley Blackwell.

Council of Europe (2018). Autobiography of Intercultural Encounters. https://www.coe.int/en/web/autobiography-
intercultural-encounters/autobiography-of-intercultural-encounters

     Dervin, F. (2016). Interculturality in education: A theoretical and methodological toolbox. Springer.

Hua, Z. (2014). Exploring Intercultural Communication. Language in Action. London and New York

Holliday, A. (2016). Difference and awareness in cultural travel: Negotiating blocks and threads. Language and
Intercultural Communication, 16(3), 318-331.

Jackson, J. (2014) Introducing Language and Intercultural Communication. London and New York: Routledge

Piller, I. (2014) Intercultural Communication. A Critical Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press

Tomalin, B. and Stempleski, S. (2013) Cultural Awareness. Oxford: Oxford University Press.

Adaptacions als continguts degudes al COVID-19

S'han mantingut els continguts
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Adaptacions a la metodologia degudes al COVID-19

Les sessions presencials han estat substituides per:

1) Presentacions en format videoconferència per part del professorat.

2) Sessions de debat a través de l'eina Fòrum de Sakai.

3) Treball col.laboratiu a partir de preguntes concretes mitjanánt l'eina Wiki de Sakai.

4) Intercanvi de missatges entre tot el grup mitjanánt l'eina Missatges de Sakai

Adaptacions al pla de desenvolupament degudes al COVID-19

S'ha mantingut el pla de desenvolupament

Adaptacions a l'avaluació degudes al COVID-19

Es manté el sistema d'avaluació proposat originalment i, en cas que sigui necessari, es planteja canviar la prova
d'avaluació de presencial a virtual. 
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